
Regulamin Wielkanocnego Konkursu Artystyczno-Literackiego  

„Moja Kartka” 

I ORGANIZATOR 

1. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Uruski. 

2. Adres: ul. Rynek 16, 38-500 Sanok 

 

II CELE KONKURSU  

1. Promowanie wśród mieszkańców województwa podkarpackiego wartości religijnych oraz tradycji i 

kultury regionu,  

2. Propagowanie wartości słowa pisanego i mowy polskiej, 

3. Pobudzanie aktywności twórczej. 

III WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.Konkurs „Moja Kartka” skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego 

2. Uczestnik konkursu przygotowuje kartkę świąteczną z życzeniami: 

- Uczestnik przygotowuje kartkę wielkanocną w rozmiarze A4 - składaną do A5 w dowolnej technice 

plastycznej, jednak jednoznacznie nawiązującą motywem do polskiej, tradycji, sztuki i kultury regionu oraz 

odpowiadającą na tematykę konkursu. 

- Uczestnik wewnątrz kartki umieszcza życzenia świąteczne, autorskiej treści oraz własnoręcznie napisane. 

3. Kategorie wiekowe konkursu: 
 
- dzieci klas I-III 
- dzieci i młodzież klas IV-VI 
- młodzież klas VII-VIII  
-szkoły ponadpodstawowe 
- osoby dorosłe  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 31 marca godz. 15:00 na adres:  

Biuro Poselskie Piotra Uruskiego w Sanoku 

Ul. Rynek 16 

38-500 Sanok 

Do pracy obowiązkowo należy dołączyć kartę zgłoszenia i podpisane oświadczenie. 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH  

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Kryteria oceny:zgodność pracy z tematem konkursu, jakość i estetyka wykonania, wrażliwość artystyczna. 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  



1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej 3 kwietnia 2023 r. 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie facebook.com/UruskiPiotr 

3. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla wyłonionych przez komisję laureatów, o terminie i formie 

odbioru nagród poinformuje laureatów telefonicznie. 

4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych facebook.com/UruskiPiotr 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o autorach prac 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach informacyjnych organizatora. Organizator ma prawo do 

publikacji wszystkich nadesłanych prac na swoich stronach internetowych bez konieczności informowania o 

publikacji ich autorów.                                                                                                                                                    

2. Użytkownik zgłaszający swoje prace do konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie ichw celach 

promocyjnych i marketingowych przez Organizatora konkursu.                                                                              

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ! 

 

 

 


